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I stedet afholdes der julelæsning i kirken. Det begynder kl. 14. Umiddelbart efter julelæsningen bydes der på gløgg og æbleskiver hjemme
hos Ellen på Æ Towt, og kl. 16 er der juletræstænding ved Mandø Museum.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Mandø Fællesråd.
Michael H.N. Nielsen
REJSBY og VESTER VEDSTED

Nytårsgudstjenester d. 1. januar 2018

1. På vej mod et nyt – fælles
– kirkebladsformat
Det har længe været planen, at Vadehavspastoratets to kirkeblade, som
var et levn fra den gamle pastoratsstruktur, skulle afløses af ét fælles
kirkeblad, der dækker hele pastoratet. Nu er der ved at begynde at ske
noget på den front; og nærværende blad er et skridt på vejen mod det
nye kirkebladsformat. Bladet rummer information om arrangementer i
alle seks sogne; det vil – når I læser disse ord – være blevet omdelt i alle
seks sogne; og gudstjenesteoversigten på bagsiden omfatter alle seks
kirker. Nævnes skal det også, at Therese Bering Solten fra nu af vil stå
som hovedredaktør af kirkebladet, mens jeg får rollen som medredaktør.
Fremover vil vi på skift skrive denne indledende spalte og “Ord til tiden”.
Nu er det nærværende blad som sagt kun et skridt på vejen. Bladets
nuværende udformning vil i kommende numre blive afløst af et andet format, med flere sider og med plads til mere tekst. Og i samme forbindelse
vil bladet gå over til at udkomme en gang i kvartalet, hvor det hidtil er udkommet hver anden måned. Det nye fælles blad (inklusive gudstjenesteoversigten) vil altså i fremtiden komme til at dække tre måneder ad gangen
i stedet for to, som tilfældet har været med de “gamle” kirkeblade.
Det nærværende blad dækker december 2017–februar 2018. Og så vil
det nye format forhåbentlig kunne køres endeligt i stilling til foråret.
Vi håber, I vil hilse det velkommen.
Michael H.N. Nielsen

2. Nyt fra sognene
Arrangementer og nyheder, bringes - så vidt muligt - i kronologisk rækkefølge.
ROAGER

Minikonfirmander familiegudstjeneste 1. s i advent
I ugen op til 1. søndag i advent har vi minikonfirmandforløb for Vadehavsskole Egebækvejs 3 klasse b. Som kulmination på forløbet holder vi
familiegudstjeneste for alle der har lyst til at deltage i Roager kirke 1 s i
advent kl. 11.00 (a-klassen tilbydes et tilsvarende forløb i Vester Vedsted
til foråret i Vester Vedsted).

År 2018 vil blive budt velkommen med nytårskur i både Rejsby og Vester
Vedsted. Begge steder indledes der med en gudstjeneste, hvorefter
der vil blive serveret champagne og kransekage. Alle er velkomne til at
deltage.
Rejsby Kirke kl. 16.00
Vester Vedsted Kirke kl. 19.30
Michael H.N. Nielsen og Therese Solten
SPANDET

Helligtrekongersfejring
fredag d. 5. januar
Vi går stjerneoptog i skumringen gennem byen til kirken, hvor vi holder
gudstjeneste og hører om de tre vise mænd, der fandt Jesusbarnet i
stalden under en lysende stjerne.
Stjerneoptog: vi mødes ved Spandet gl. Skole kl. 16.15, FDF’erne udleverer fakler.
Gudstjeneste: kl. 17.00
Herefter serverer FDF’erne aftensmad i kredshuset. Alle er velkomne
- store og små!
Therese Solten
HVIDING

Filmklub
Hviding Kultur- og Aktivitetscenter – torsdag d. 25. januar kl. 18:00
Til januar slår filmklubben endnu en gang dørene op til en aften med
spisning og film. Titlen på filmen vil blive annonceret, når tiden nærmer sig.
Michael H.N. Nielsen
HVIDING

Gudstjeneste med moderne
salmer og musik
– søndag d. 28. januar 2018 kl. 11:00
Den danske salmeskat har rødder langt tilbage i historien. Flere af vores
allermest kendte – og afholdte – salmer er nogle, der efterhånden har et
par århundreder (eller mere) på bagen.
Men der skrives også hele tiden nye salmer, og de fortjener også at
blive sunget. Derfor holder vi gudstjeneste i Hviding Kirke, hvor vi skal
prøve kræfter med nogle af de nye salmer, som (endnu) ikke er kommet
med i salmebogen, men som engang i fremtiden – måske – vil blive anset
som klassikere.
Begge præster medvirker ved gudstjenesten. Det samme gør begge
organister.
Michael H.N. Nielsen og Therese Solten

ROAGER
MANDØ

Første søndag i advent –
d. 3. december fra kl. 14:00
Den traditionsrige gudstjeneste i Mandø Kirke den første søndag i advent må desværre udgå i år på grund af usamarbejdsvilligt tidevand.

Kyndelmissegudstjeneste
d. 4. februar kl. 19.00
Vi mennesker er lysets lov i vold og ved kyndelmisse, midt i den strengeste vinter, holder vi kertemesse - en stemningsfuld aftengudstjeneste
med masser af levende lys - for at fejre, at vendepunktet er indtruf-

fet: foråret er på vej med en ny begyndelse. Det sølvblege solskin og
det særlige skær om træerne i februar forkynder med på evangeliets
budskab om Kristus, som ham, der kommer og som bærer en helt ny
verden med sig. Gudstjenesten holdes i Roager, men er naturligvis for
alle sogne.
Therese Solten
VESTER VEDSTED

Fastelavnsgudstjeneste
d. 11. februar kl. 11.00
Fastelavns søndag vil Vester Vedsted Kirke for første gang danne ramme
om en familiegudstjeneste. Overskriften er ”Kan du gætte, hvem jeg er”.
Kom gerne udklædt!
REJSBY

Gårdsanger-aften
d. 22. februar kl. 19.00
Aftenen begynder med gudstjeneste i Rejsby Kirke kl. 19.00, hvor ”Baggårdsmusikanterne” vil spille med på salmer og musik. Herefter fortsætter arrangementet på Rejsby Europæiske Efterskole, hvor musikerne vil
fortælle om gårdsangertraditionen og optræde med flere viser og sange.
REJSBY

Nyt tiltag: Dåbsklude
På Djursland har sognepræst Ann Maj Lorenzen fået den idé at udskifte
den serviet, de små børn bliver tørret med ved dåben, med en fin, hvid
strikket klud. Oprindeligt var det meningen, at kun hendes egne sognebørn skulle nyde godt af de fine dåbsklude, men ideen har nu bredt sig
til hele landet. Også i Rejsby synes vi så godt om det at give dåbsbørnene en lille gave, at der har været gang i strikkepindene, og de første
små har allerede fået en klud med hjem som et minde om den vigtige og
glædelige begivenhed.
Nete Kyhl Revsbech

3. Ord til tiden

forventninger, vores mørke og kommer os i møde. På den måde mindes
vi om, at den største glæde ikke kommer alene af forventningens opfyldelse, men netop rummer et moment af overraskelse. Hvis der udelukkende sker det, som man kan forestille sig, skaber man jo blot sin egen
virkelighed - tænk, hvor begrænset den ville blive! Gik alting helt efter
vores forventninger, var det ikke livet selv, der kom til os. Ja, slet intet
overhovedet, der kom til os.
Adventstiden skærper opmærksomheden og gør os modtagelige for
det, der skal komme. Her i gentagelserne, i fejringen af forventningens
glæde, i de evigt tilbagevendende juleklippearrangementer, julefrokoster, luciaoptog, pebernøddespisning, julemelodierne i radioen, lige
her, hvor vi næsten svimler i gentagelser som efter den syvogtyvende
svingtur med den toårige - lige her bryder Gud ind med sit evige nu og
med en fremtid, der trumfer alle vores forventninger. Her lyder påmindelsen om, at det ikke er af egen kraft, vi når frem til jul. De 180 km/t,
vi spæner gennem december med, speedede af æbleskiver og flormelis,
med gran i håret og fedtede klejner spændt under fødderne som skøjter,
er - uanset, at det alt sammen hører sig til - ikke det, der fører os ind i
julens hjerteglæde. Nej, vi bæres igennem, ledes af profeternes ord, af
en forventning, der har lydt op gennem tiden både som stille hvisken og
høje råb. Og som - hvert år – ender med at sætte sig igennem som alt
andet end det, vi forestillede os. Så lad os prøve at høre efter, lad os
standse op og lytte til det forundelige budskab.
Så kan vi nemlig vi byde Herrens år velkomment: velkommen igen til
englene - til decembers måneds mange traditioner og gentagelser - til
den gamle jul og et nyt kalenderår.
Glædelig jul og godt nytår! Therese Solten

4. Personalia
I det “gamle” Vadehavspastorats kirkeblad indgik personalia-afsnittet
som fast punkt. Denne udmærkede praksis – som gør det nemt for folk
at se, hvem der f.eks. er blevet døbt, viet og bisat/begravet i pastoratets kirker “siden sidst” – vil blive videreført i det nye fælles kirkeblad.
Nedenstående oversigt viser de kirkelige handlinger, der har fundet sted
i Vadehavspastoratet, siden medio september.
Michael H.N. Nielsen

Døbt, Hviding Kirke
Laura Olin Friis, Øsby.

Døbt, Vester Vedsted Kirke
Liam Lundquist Thaysen, Give.

Døbt, Rejsby Kirke
Astrid Thiim Roelsen, Ellum.

Viet, Hviding Kirke
Maria Olin Friis og Michael Olin Friis, Øsby.

Bisat, Vester Vedsted Kirke
Martin Hansen Lorenzen, Egebæk.
Hanne Laura Tjørnelund, Ribe.

Bisat, Spandet Kirke
”Velkommen igen, Guds engle små”, synger vi med Grundtvig til jul: Velkommen igen fra himmelsale til skyggedale med jeres glædelige budskab.
Jul og adventstiden er om noget forbundet med gentagelser og traditioner. Ve over den, der vil tage julen fra os. Ve over den, der bryder
traditionerne:
”Skulle vi ikke i år prøve noget andet?” – ”NEJ!”
”Jamen, det behøver vel ikke altid være det samme, ku’ man ikke..” –
”NEJ! - rør dog ikke ved min gamle jul.”
Vi har forventninger, og de skal indfries. Det er lidt som med barnets
forventningsfulde og frydefulde råb under legen; når man har givet den
toårige svingtur nummer syvogtyve og sveden springer frem på panden
og det hele snurrer for ens øjne, råber barnet gudhjælpemig: ”Igen - Én
gang til!”
Vi har en oplevelse af, at livet er en bevægelse fremad, at vi vandrer
ind i fremtiden.
Men advent og jul fortæller os noget andet; nemlig, at med Jesu fødsel
er der en fremtid, der kommer til os: Gud baner sig vej gennem vore

Jens Skov Christensen, Ribe.

Begravet, Roager Kirke
Hans Christian Stokbæk, Øster Åbølling.

Begravet, Rejsby Kirke
Peter Nielsen Brodersen, Rejsby.

5. Kirkebil
Vester Vedsted, Hviding og Mandø: Esbjerg Taxa tlf. 75 14 45 00.
Oplys, at der er tale om kirkekørsel i Vadehavspastoratet, evt. kontonr.
3790.
Roager og Spandet: Ring til TAXA tlf. 75 14 45 00. Oplys kundenr. 943.
Rejsby: Ring til Frifelt Taxi tlf. 74 75 72 15. Oplys, at der er tale om
kirkekørsel i Vadehavspastoratet. Bestil senest dagen før.

Afsender: Vester Vedsted Sogn, Sdr. Kirkevej 20, V. Vedsted, 6760 Ribe

6. Kontakt
Sognepræster:

Gravere:

Michael H.N. Nielsen (kirkebogsførende)
Vester Vedsted – Hviding – Mandø
tlf. 75 44 50 25 mail: mhn@km.dk

Vester Vedsted (v Ribe Kirkegårde)
Hanne Gerken tlf. 75 42 01 60
Hviding:
Poul Erik Nielsen tlf. 75 44 51 26

Therese Solten
Rejsby - Roager – Spandet
Tlf. 23 29 70 20 mail: tebs@km.dk

Rejsby:
Flemming Sørensen tlf. 23 32 73 12

Organister:
Niels Christian Nielsen
tlf. 25 79 00 92

Roager:
Keld Andersen tlf. 24 29 06 71

Lis J. Andersen
tlf. 20 35 67 78

Spandet:
Lene Hjort Karkov tlf. 21 43 42 49

www.vadehavspastoratet.dk - www.vestervedstedkirke.dk - www.mandokirke.dk www.hvidingkirke.dk - www.roager-spandetkirker.dk - www.rejsbykirke.dk
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Gudstjenester v. Michael H.N. Nielsen (MHN),
medmindre andet er angivet
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Familiegudstjeneste med minikonfirmander
Adventskoncert
Aftenandagt/adventssang
Nytårsgudstjeneste med efterfølgende bobler og kransekage

Gudstjenester v. Therese Bering Solten (TBS),
medmindre andet er angivet

5 Fællesgudstjeneste: Nyere salmer og musik
6 Kyndelmissegudstjeneste
7 Familiegudstjeneste
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Hviding
03. december

Svanemærket tryksag 5041-0943

7. Gudstjenestetider

